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2310 99.6783 Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ https://diaviou.auth.gr 

 Πανεπιστημιούπολη, 541 24 Θεσσαλονίκη diaviou@auth.gr 

  

Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΑΠΘ έρχεται ως η φυσική συνέχεια της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου, η οποία ιδρύθηκε και λειτούργησε στο ΑΠΘ από τ ο 2012 μέχρι το 

2017. 

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ιδρύθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την Υπουργική Απόφαση 229718/Ζ1/5 -1-2018 (ΦΕΚ 4/5-1-2018, τ.Β’), σε συνέχεια σχετικής 

απόφασης της συνεδρίασης 2949/16-10-2017 της Συγκλήτου του Ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4485/17.  

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του, το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΑΠΘ «....αποτελεί μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη 

διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης». 

Τα θέματα λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν. 4485/17 (ΦΕΚ114Α/4 -8-2017) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του (ΦΕΚ 

22555B’/15-6-2018). 
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 Έγκριση 
υλοποίησης 

προγράμματος 
επιμόρφωσης 

Η διαδικασία ακολουθεί τα εξής στάδια: 

1 .  ΥΠ ΟΒ Ο Λ Η  ΑΙΤΗ Σ Η Σ  (ΕΝ ΤΥΠ Ο  ΠΡ Ο ΤΑΣ Η Σ )  

Ο εκάστοτε ΕΥ υποβάλει το έντυπο πρότασης υλοποίησης προγράμματος 

δια βίου μάθησης (proposal.doc) ηλεκτρονικά μέσω τις ιστοσελίδας του 

ΚΕΔΙΒΙΜ (http://diaviou.auth.gr/proposals), η οποία συνοδεύεται 

απαραίτητα από το ηλεκτρονικό αρχείο (budget.xls) του προϋπολογισμού 

και το ηλεκτρονικό αρχείο (ects.xls) απόδοσης μονάδων ECTS. 

2 .  ΑΞ ΙΟ Λ Ο Γ Η Σ Η Π Ρ Ο ΤΑΣ Η Σ  

H Γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ παραλαμβάνει την πρόταση και τα 

συνοδευτικά έντυπα και τα ελέγχει για τυχόν τυπικά λάθη/παραλείψεις. 

Στη συνέχεια η πρόταση προωθείται στο Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ, το οποίο 

κατόπιν συνεδρίασης, αποστέλλει την πρόταση προς αξιολόγηση σε 2 

ανεξάρτητους κριτές. 

Οι κριτές αντλούνται από το Μητρώο Αξιολογητών που διατηρεί το 

ΚΕΔΙΒΙΜ (πρόκειται για ένα δυναμικό αρχείο το οποίο περιλαμβάνει 

καθηγητές και λέκτορες από πολλά ΑΕΙ της Ελλάδας και της αλλοδαπής 

και το οποίο ενημερώνεται διαρκώς). 

3. ΕΓ Κ Ρ ΙΣΗ  ΤΗ Σ  Π Ρ Ο ΤΑΣ Η Σ   

Μετά την αξιολόγησή της η πρόταση (μαζί με τις αξιολογήσεις) 

επανέρχεται στο Συμβούλιο, το οποίο με βάση τις αξιολογήσεις 

αποφασίζει είτε να εισηγηθεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο (στον Πρύτανη 

μέχρι τη σύσταση Πρυτανικού Συμβουλίου κατά την έννοια του νόμου) 

την υλοποίησή του, είτε να ζητήσει να εφαρμοσθούν οι παρατηρήσεις των 

αξιολογητών προτού προχωρήσει σε θετική εισήγηση, είτε (σε ελάχιστες 

μέχρι σήμερα περιπτώσεις) απορρίπτει την υλοποίηση του προγράμματος. 

Η θετική εισήγηση προς τη Σύγκλητο συνοδεύεται από έγγραφο στο οποίο 

αναφέρονται τα στοιχεία του προγράμματος (ΕΥ, τίτλος, διάρκεια (π.χ. 4 

Απριλίου 2018 – 29 Ιουνίου 2018)), το ύψος των 

διδάκτρων/επιμορφούμενο, συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος, 

ομάδα απασχολούμενων στο πρόγραμμα). 

Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανεξάρτη-
τα από τη διάρκεια και το πλαίσιο στο 
οποίο υποβάλλεται, αξιολογείται ως προς 
τη σκοπιμότητα και την εκπαιδευτική του 
επάρκεια. 
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Αυτοχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα ή χρηματοδοτούμενα  

από ιδιωτικούς φορείς 

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μη 

κερδοσκοπικών φορέων 

ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω 

Πριν από την υποβολή της στο φορέα χρηματοδότησης, η πρόταση 

υλοποίησης του προγράμματος υποβάλλεται στο Συβμούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ, 

το οποίο και αξιολογεί:  

• τη δυνατότητα του Α.Π.Θ. να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

προτεινόμενης δράσης 

• την οικονομική κάλυψη για τη χρήση των διατιθέμενων από το Α.Π.Θ. 

πόρων 

• τη συμφωνία της πρότασης με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του 

ΚΕΔΙΒΙΜ 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Φ ΑΚ ΕΛ Ο Σ  ΠΡ Ο ΓΡ ΑΜ Μ ΑΤΟ Σ   

Πριν την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος απαιτείται η υποβολή 

λεπτομερούς φακέλου του εκπαιδευτικού προγράμματος προς τη 

Γραμματεία Διοικητικής Υποστήριξης του Κέντρου. Ο φάκελος 

θα πρέπει να περιέχει λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα (τίτλος 

μαθήματος, χώρος διδασκαλίας, ώρες και μέρες, διδάσκοντες) και 

εκπαιδευτικό υλικό. 
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Κοστολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προϋπολογισμός 

Το κόστος του κάθε προγράμματος εκπαίδευσης προκύπτει από το 

άθροισμα των δαπανών που αφορούν απευθείας στο πρόγραμμα 

(άμεσες) και των δαπανών που αφορούν στο ΑΠΘ και στη Δομή 

(έμμεσες). 

• Οι άμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν αμοιβές επιστημονικά 

υπεύθυνων, εισηγητών, αξιολογητών, μετακινήσεις, αγορά 

αναλώσιμων κ.λπ. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να περιλαμβάνονται 

δαπάνες χρήσης εξοπλισμού, χρήσης εργαστηρίων ή ειδικά 

εξοπλισμένων αιθουσών καθώς και δαπάνες καθαριότητας και 

φύλαξης, όταν το πρόγραμμα υλοποιείται εκτός εργάσιμων ημερών. 

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για ολική ή εν 

μέρει λειτουργία εκτός χώρων ΑΠΘ. Οι άμεσες δαπάνες υπολογίζονται 

με βάση τον ελάχιστο αριθμό εκπαιδευομένων με τον οποίο μπορεί να 

λειτουργήσει το πρόγραμμα. 

• Στις έμμεσες δαπάνες περιλαμβάνονται τα γενικά έξοδα λειτουργίας 

του ΚΕΔΙΒΙΜ (ποσοστό 12% επί του συνολικού προϋπολογισμού κάθε 

έργου) και τα διαχειριστικά έξοδα του ΕΛΚΕ (ποσοστό 6% επί του 

συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου) 

• Το τελικό κόστος μαθητοώρας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9€. 

Υπερβάσεις του ποσού αυτού μπορούν να εγκριθούν κατά περίπτωση 

μετά από επαρκή αιτιολόγηση εκ μέρους του Επιστημονικά 

Υπεύθυνου. 

 

Αμοιβές επιστημονικά υπευθύνου, αξιολογητών και γραμματείας 

Οι αμοιβές του υπευθύνου του προγράμματος και των αξιολογητών 

υπολογίζονται σε ανθρωπομήνες με βάση τις ακαθάριστες αμοιβές 

τους. 

Έντυπο Προϋπολογισμού 

Προγράμματος 

(budget.xls) 

 Μαθητοώρα  = συνολικό κόστος 
προγράμματος/σύνολο ωρών 

διδασκαλίας/αριθμό εκπαιδευομένων 

συμπλήρωση 
των εντύπων 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ = το ποσοστό 

απασχόλησης στο πρόγραμμα σε σχέση 
με το σύνολο των μηνιαίων ωρών 

απασχόλησης στην εργασία του 
ατόμου (αν πρόκειται για αποκλειστική 

απασχόληση, ποσοστό=1) 
Υπολογίζεται με βάση τις ακαθάριστες 

αμοιβές του ατόμου 
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Οι αμοιβές της γραμματείας υπολογίζονται σε ανθρωπομήνες με βάση 

την τρέχουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Εφόσον η 

υποστήριξη παρέχεται από διοικητικό προσωπικό του ΑΠΘ τότε το κόστος 

υπολογίζεται σε ανθρωπομήνες με βάση τις  μηνιαίες ακαθάριστες 

αποδοχές. 

 
Αμοιβές διδασκόντων 

Οι ωριαίες αμοιβές των εκπαιδευτών προσδιορίζονται από την ιδιότητά 

τους. Οι ανώτατες αμοιβές των διδασκόντων καθορίζονται ως εξής: 

• Καθηγητής: 100,00 €/ώρα διδασκαλίας 

• Αναπληρωτής Καθηγητής: 90,00 €/ώρα διδασκαλίας 

• Επίκουρος Καθηγητής: 80,00 €/ώρα διδασκαλίας 

• Λέκτορας: 70,00 €/ώρα διδασκαλίας 

• Επιστημονικός συνεργάτης και Ειδικός επιστήμονας : 60,00 €/ώρα 
διδασκαλίας 

 

Κόστος καθαριότητας και φύλαξης 

Το ωριαίο κόστος φύλαξης (υπολογίζεται σε ώρες μη λειτουργίας του 

ΑΠΘ) : 10,00 € 

Το ωριαίο κόστος καθαριότητας: 10,00 € 

 

Ενοικίαση εργαστηριακού χώρου και εξοπλισμού 

Η ενοικίαση εργαστηρίων και εργαστηριακού εξοπλισμού συμφωνείται 

κατά  περίπτωση με τον διευθυντή του εργαστηρίου, περιλαμβάνεται στις 

άμεσες δαπάνες και  αποδίδεται από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ στο 

συγκεκριμένο εργαστήριο  με τη λήξη του προγράμματος για την κάλυψη 

συγκεκριμένων αναγκών. 

 

Γραμματειακή και διοικητική διαχείριση των προγραμμάτων 

Κάθε πρόγραμμα προβλέπει τη δική του γραμματειακή υποστήριξη και 

διαχείριση. Το κόστος τους περιλαμβάνεται στο κόστος του κάθε 

προγράμματος. 

 

Οικονομική διαχείριση 

Η οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων πραγματοποιείται από τον 

ΕΛΚΕ-ΑΠΘ. 

 

Έντυπο Προϋπολογισμού 

Προγράμματος 

(budget.xls) 
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Έντυπο υπολογισμού 

πιστωτικών μονάδων 

(ects.xls) 

Διδακτικές ώρες και Πιστωτικές Μονάδες 

Τα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης μπορούν να απονέμουν στους 

εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία ένα πρόγραμμα 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). 

Το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ, λαμβάνοντας υπόψη την ΥΑ 

Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ 1466Β|2007) και τις οδηγίες της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ  

για την απονομή ακαδημαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS), 

δημιούργησε έντυπο υπολογισμού μονάδων ECTS από πρόγραμμα 

επιμόρφωσης/διά βίου μάθησης, με σκοπό να διευκολύνει και να 

καθοδηγήσει τους ΕΥ των προγραμμάτων στον σχετικό υπολογισμό. 

Οι ΕΥ των προγραμμάτων θα πρέπει να υποβάλλουν το έντυπο αυτό 

τυτόχρονα με το έντυπο της πρότασης και τον προϋπολογισμό του 

προγράμματος . 

Για τον υπολογισμό των απονεμόμενων ακαδημαϊκών πιστωτικών 

μονάδων από προγράμματα επιμόρφωσης/δια βίου μάθησης, μία (1) 

μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες συνολικού φόρτου εργασίας 

(διδασκαλία, μελέτη, εργασία κλπ). 
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Αμέσως μετά την έγκριση υλοποίησης 

του προγράμματος από τη Σύγκλητο, ο 

Επιστημονικά Υπεύθυνος 

ενημερώνεται από τη Γραμματεία του 

ΚΕΔΙΒΙΜ, ώστε να προσέλθει στον 

ΕΛΚΕ, για την υποβολή αιτήματος 

αποδοχής διαχείρισης του έργου. 

Έναρξη 
έργου 

στον ΕΛΚΕ 

Το αίτημα αποδοχής διαχείρισης έργου (έντυπο ΕΛΚΕ Δ.1) θα πρέπει να 

συνοδεύεται από: 

- την σχετική έγκριση της Συγκλήτου ή αντίγραφο του εγγράφου 

εισήγησης του Συμβουλίου, από το οποίο θα συνάγεται ότι έχει παρέλθει 

η προθεσμία των 10 εργάσιμων ημερών και το έργο θεωρείται 

εγκεκριμένο (παράγραφος 10 άρθρου 48, Ν. 4485/17), 

- το έντυπο του ΕΛΚΕ Δ.15 (αίτημα για έναρξη έργου) 

Μετά την έγκριση από τον ΕΛΚΕ (7μελές Συμβούλιο) του αιτήματος 

αποδοχής διαχείρισης, αποδίδεται στο Επιστημονικά Υπεύθυνο κωδικός 

έργου, οπότε και μπορεί να καταχωρηθεί ο σχετικός (ήδη εγκεκριμένος 

από το Συμβούλιο ΚΕΔΙΒΙΜ) προϋπολογισμός, μέσω του web-resCom. 

Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού ο ΕΥ καταθέτει στον ΕΛΚΕ τα 

έντυπα: 

 Δ5 (ονομαστική κατάσταση απασχολούμενων πανεπιστημιακών και 

δημοσίων υπαλλήλων)    ή/και 

 Δ6 (ονομαστική κατάσταση απασχολούμενων με ανάθεση έργου)   ή/και  

 Δ7 (ονομαστική κατάσταση απασχολούμενων με εξαρτημένη σχέση 

εργασίας)  
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 Διδακτικό προσωπικό: δεν απαιτείται προκήρυξη της θέσης 

(πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ορισμός επιτροπής επιλογής και 

επιλογή)  -  ΟΜΩΣ : με την έναρξη του έργου ο ΕΥ θα πρέπει  να 

προσκομίσει στον ΕΛΚΕ τη σχετική ονομαστική κατάσταση (έντυπο ΕΛΚΕ 

Δ.5 ή Δ.6) καθώς και εισήγηση/έγκριση του Συμβουλίου (προς τον ΕΛΚΕ) 

για τα ονόματα των διδασκόντων στον ΕΛΚΕ. Οποιαδήποτε αλλαγή 

ονόματος διδάσκοντα θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και να 

κοινοποιηθεί στον ΕΛΚΕ. 

 Υποστηρικτικό προσωπικό (γραμματειακή, τεχνική υποστήριξη):  

•  αν πρόκειται για εξωτερικούς συνεργάτες: η απασχόλησή τους 

θεωρείται περιστασιακή απασχόληση και επιτρέπονται μέχρι 2 

συμβάσεις/εξάμηνο/άτομο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται 

προκήρυξη της θέσης (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ορισμός 

επιτροπής επιλογής και επιλογή). 

•  αν πρόκειται για δημόσιους υπάλληλους (μόνιμοι, ιδαχ): δεν 

εμπίπτουν στην περίπτωση της περιστασιακής απασχόλησης και 

περιλαμβάνονται στο έντυπο Δ.5 (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟ- 

ΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

 

προσωπικό του έργου 

Επισημάνσεις 
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Ο ΕΥ προχωρά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του τρέχοντος 

κύκλου του έργου, μέσω του συστήματος web-resCom του ΕΛΚΕ. H 

αναμόρφωση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν αφορά σε κάθε 

άλλη είδους δαπάνη ΕΚΤΟΣ από αμοιβές απασχολούμενων στο έργο 

(διδάσκοντες, ΕΥ, διοικητική υποστήριξη, κ.λπ.) 

Στην περίπτωση που η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αφορά σε 

δαπάνες αμοιβών απασχολούμενων στο έργο, τότε πριν την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού, θα πρέπει να υποβληθεί προς 

έγκριση στο Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ η αναμορφωμένη κατάσταση 

απασχολούμενων (στην οποία εμφανίζονται και οι τροποποιήσεις σε 

άτομα ή αμοιβές) μαζί με τον αναμορφωμένο έντυπο προϋπολογισμού 

(budget.xls)  και μετά την έγκριση τους από το Συμβούλιο ο ΕΥ μπορεί 

να προχωρήσει στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού μέσω του 

web-resCom. 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού 

τρέχοντος κύκλου έργου 

Υποβάλλεται από τον ΕΥ στο Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ φάκελος ο οποίος 

περιέχει τις τυχόν τροποποιήσεις της διδακτέας ύλης του 

προγράμματος, τον προϋπολογισμό και την κατάσταση 

απασχολούμενων του κύκλου του προγράμματος. Το Συμβούλιο 

ελέγχει το φάκελο και αναλόγως εισηγείται προς το Πρυτανικό 

Συμβούλιο (τον Πρύτανη μέχρι τη σύσταση Πρυτανικού Συμβουλίου 

κατά την έννοια του νόμου) την έγκριση υλοποίησης του 

επαναληπτικού κύκλου του προγράμματος. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στη λήξη κάθε κύκλου υλοποιούμενου προγράμματος και 

πριν την υποβολή του φακέλου για υλοποίηση νέου κύκλου του 

προγράμματος ο ΕΥ καταθέτει στον ΕΛΚΕ (γρ.204) το excel του 

απολογισμού. 

υλοποίηση 

επαναληπτικών κύκλων 

του ίδιου προγράμματος 

επιμόρφωσης 
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Ο ΕΥ καταθέτει απευθείας στις υπηρεσίες του ΕΛΚΕ αίτηση 

τροποποίησης διάρκειας του έργου. Ο ΕΛΚΕ γνωστοποιεί τη σχετική 

αίτηση στο Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ, το οποίο εντός 5 εργάσιμων 

ημερών θα πρέπει να αποφανθεί επί της αιτήσεως. Μετά την άπρακτη 

πάροδο 5 εργάσιμων ημερών η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη. 

Σε περιπτώσεις αναμόρφωσης της ερευνητικής ομάδας ενός έργου, ο 

ΕΥ γνωστοποιεί αιτιολογημένα στο Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ την 

αναμορφωμένη ομάδα. Η απάντηση του Συμβουλίου κοινοποιείται 

στον ΕΛΚΕ. 

 

Τροποποίηση διάρκειας 

εγκεκριμένου κύκλου 

Αναμόρφωση 

ερευνητικής ομάδας 
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Υποστηρικτικές 

Υπηρεσίες του Κέντρου 

Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) 

Το ΚΗΔ ως ο κεντρικός φορέας διαχείρισης του συνόλου των 

υποδομών και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου, με εξαιρετική εμπειρία και 

τεχνογνωσία σε θέματα αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών στην εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας υποστηρίζει τις παρακάτω δράσεις του 

ΚΕΔΙΒΙΜ: 

• διαχείριση προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης (διαχείριση 

της εγγραφής των εκπαιδευομένων στο κάθε πρόγραμμα, διαχείριση 

της ηλεκτρονικής πληρωμής των διδάκτρων που καταβάλλουν οι 

εκπαιδευόμενοι αλλά και την αρχειοθέτηση των τίτλων που 

απονέμονται σε εκπαιδευόμενους για διατήρηση ιστορικού μέσω της 

υπηρεσίες φοιτητολογίου) (http://sis.auth.gr). 

• δημιουργία και φιλοξενία της ιστοσελίδας του εκάστοτε 

προγράμματος – μαθήματος (http://hosted.auth.gr/). 

• δημιουργία και φιλοξενία εικονικής τάξης σε σύστημα ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης, που περιλαμβάνει διαχείριση των εκπαιδευομένων 

κάθε τάξης, τη διαχείριση των αρχείων των μαθημάτων και τη 

δημιουργία mailing lists των τάξεων μέσω του περιβάλλοντος 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass (http://eclass.auth.gr). 

• παροχή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την αλληλεπίδραση των 

συμμετεχόντων σε πραγματικό χρόνο μέσω της πλατφόρμας 

τηλεσυνεργασίας με το ανοικτό λογισμικό BigBlueButton 

(http://conf.auth.gr). 

• υποστήριξη της μαγνητοσκόπησης των μαθημάτων με διάφορους 

τρόπους, που περιλαμβάνει την παροχή εξοπλισμού με μορφή 

δανεισμού, τη φυσική παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και την 

αυτοματοποιημένη εγγραφή σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες του 

ΑΠΘ μέσω της υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης & Συνεργασίας 

(http://www.it.auth.gr/el/Services/academicSupport). 

• τεχνολογική υποστήριξη για τη δημιουργία πολυμεσικού υλικού 

(podcasts – videocasts) συγχρονισμένο με την παρουσίαση ομιλητή στα 

προσφερόμενα μαθήματα. 

Για θέματα χρήσης των προσφερόμενων εργαλείων, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΗΔ στη διεύθυνση 

http://it.auth.gr/el/contact 

  

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η  

Στην συνεδρίαση της επιβλέπουσας επιτροπής του Κ.Η.Δ. (Ε.Η.Δ.) της 5/7/2017, 

εγκρίθηκε κείμενο πολιτικής που διέπει την παροχή υπηρεσιών εικόνας και ήχου. 

Βρείτε το κείμενο εδώ. 

 

http://sis.auth.gr/
http://hosted.auth.gr/
http://eclass.auth.gr/
http://conf.auth.gr/
http://www.it.auth.gr/el/Services/academicSupport
http://it.auth.gr/el/contact
http://www.diaviou.auth.gr/sites/default/files/attachments/AV_policy_1.0.pdf

